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16. PRZEWIDYWANY WPŁYW REALIZACJI LSR NA ROZWÓJ 

REGIONU I OBSZARÓW WIEJSKICH;  
Lokalna Strategia Rozwoju pisana była z myślą rozwoju regionu obejmującego 4 gminy czyli 

Skawinę, Świątniki Górne, Mogilany i Czernichów wraz ze szczególnym naciskiem 

na wzmocnienie kapitału społecznego. Wizja określona w najważniejszym dokumencie LGD 

Blisko Krakowa precyzyjnie rozpoznaje i klasyfikuje problemy regionu. Oto 4 główne, 

strategiczne cele: 

1. Dobre warunki sprzyjają aktywności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej mieszkańców. 

2. Warunki sprzyjające aktywności społecznej. 

3. Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru. 

4. Lokalne społeczności aktywne gospodarczo. 

Cała strategia szczególny nacisk kładzie na aktywność mieszkańców, bo to od ich 

zaangażowania zależy realizacja wypisanych powyżej celów, poprawa samoorganizacji 

i zarządzania na poziomie lokalnym obszaru. 

Cel pierwszy po zrealizowaniu spowoduje poprawę warunków sprzyjających aktywności 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej co w konsekwencji winno przyczynić się do podniesienia 

ogólnej sprawności fizycznej, a co za tym idzie i zdrowia mieszkańców. Wyposażenie 

zorganizowanych grup aktywności sportowej i rekreacyjnej w sprzęt sportowy zmieni 

nastawienie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu, która chętniej będzie 

brała udział w zorganizowanych zespołach sportowych. Realizacja przedsięwzięć w ramach 

drugiego celu spowoduje poprawę warunków sprzyjających aktywności społecznej 

mieszkańców co może winno  przełożyć się na wzrost  zainteresowania mieszkańców 

możliwością stworzenia miejsc przystosowanych do spotkań lokalnej społeczności, 

organizowaniem imprez o charakterze edukacyjnym i integracyjnym. Poprawa dostępności do 

miejsc spotkań zaowocuje wzrostem zaangażowania mieszkańców we wspólne działania 

związane z życiem społecznym i wspólnym, ciekawym spędzaniem czasu.  

 Realizacja celu trzeciego zmierzać będzie w kierunku podniesienia świadomości 

społeczności lokalnej dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru. Podejmowane 

działania będą służyć ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru m.in. przez 

wspieranie zorganizowanych grup kultywujących lokalne tradycje, remont i renowację 

obiektów zabytkowych, oznakowanie i promocje cennego dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego. Ponadto w ramach tego celu będą realizowane przedsięwzięcia służące 

poznawaniu, dokumentowaniu i promocji dziedzictwa obszaru m.in. przez organizację 

wydarzeń o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Efekty opisanych wyżej przedsięwzięć 

winny przyczynić się do wzrostu świadomości kulturalnej i  ekologicznej mieszkańców. 

Ostatni, czwarty cel sprzyja rozwojowi obszaru LGD pod względem gospodarczym. 

Przedsiębiorczość lokalnej społeczności poprawi jakość życia mieszkańców i stworzy nowe 

miejsca pracy. Poszerzy się oferta usług dla ludności. 

 Realizacja przedsięwzięć opisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju stwarza możliwości  

wszechstronnego rozwoju obszaru, jednak jej ostateczny efekt zależy od wielu czynników 

zewnętrznych, na które mieszkańcy obszaru mają ograniczony wpływ (np. warunki 

przyznania pomocy finansowej, organizacja procesu wdrażania LSR itp.). Dzięki realizacji 

LSR  mieszkańcy gmin nauczą się współdziałać, uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie 

rozwiązywać lokalne problemy na rzecz polepszenia warunków życia każdego obywatela 

obszaru. LSR to wizja lepszego jutra dla każdego z nas. 

 


